


 
PROGRAM 
  
1. «Holberg-overture fra Maskeradesuite» 
 Johan Halvorsen 
 Lillehammer Symfoniorkester 
  
 
2. «Tre svenske folkelåter» 
 F. Mehler 

Lillehammer Symfoniorkester og  
Lillehammer kulturskoles orkester  
 
    

3. «Persisk dikt» 
 Mehdi Mousavi 
 Fribyforfatter i Lillehammer 
 
4. «De store skoge, 1.sats fra symfoni i d-moll» 
 Alf Hurum 
 Lillehammer Symfoniorkester  
   
 
5. «Smakebit fra Jakten på Kulturhjertet» 
 Kulturhjerter 
 
 
6. «Engelsk vals fra Youthful Suite» 
 Percy Grainger 
 Lillehammer Symfoniorkester 
 
  
 

 



 
 
 
7. Tale for dagen 
 ved Kultursjef Olav Brostrup Müller   
 
 
8. «Quanto e belle fra Elskovsdrikken» 
 Lenskis arie fra Eugene Onegin 
 G.Donizetti/Peter Tsjaikovski 
 Lillehammer Symfoniorkster 
 Solist: Mikkel Skorpen, tenor 
 
 
9. «Landkjenning fra Olav Trygvasson 
 Edvard Grieg 
 Lillehammer Symfoniorkester og  
 Mannskoret Klang 
 
 
10. Blomsteroverrekkelser 
 v/Ordfører Espen Granberg Johnsen 
 
 
11. «Ja vi elsker» 
 (se tekst i programmet) 



  
 Ja vi elsker dette landet 
 (R. Nordraak/B. Bjørnsson) 
  
 Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, 
 Furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem. 
 Elsker, elsker det og tenker på vår far og mor 
 Og den saganatt som senker drømmer på vår jord. 
  
 Dette landet Harald berget med sin kjemperad,  
 Dette landet Håkon verget medens Øyvind kvad;  
 Olav på det landet malte korset med sitt blod, 
 Fra dets høye Sverre talte Roma midt imot. 
 
 Bønder sine økser brynte hvor en hær drog frem;  
 Tordenskiold langs kysten lynte, så det lystes hjem  
 Kvinner selv stod opp og strede, som de vare menn;  
 Andre kunne bare grede, men det kom igjen! 
 
 Visstnok var vi ikke mange, men vi strakk dog til 
 Da vi prøvdes noen gange, og det stod på spill;  
 Ti vi heller landet brente enn det kom til fall;  
 Husker bare hva som hendte ned på Fredrikshald! 
 
 Hårde tider har vi døyet, ble til sist forstøtt;  
 Men i verste nød blåøyet frihet ble oss født.  
 Det gav faderkraft å bære hungersnød og krig, 
 Det gav døden selv sin ære – og det gav forlik 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 Fienden sitt våpen kastet, opp visiret fór,  
 Vi med undren mot ham hastet - ti han var vår bror.  
 Drevne frem på stand av skammen gikk vi søderpå;  
 Nu vi står tre brødre sammen, og skal sådan stå!  
 
 Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud!  
 Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut.  
 Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett,  
 Har den Herre stille lempet så vi vant vår rett. 
 
 Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem,  
 Furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem.  
 Og som fedres kamp har hevet det av nød til seir,  
 Også vi, når det blir krevet, for dets fred slår leir. 



Medvikende:  
Lillehammer Symfoniorkester, Mannskoret Klang, 
Lillehammer kulturskoles orkester, Kulturhjerter,  
Mikkel Skorpen, Mehdi Mousavi  og Olav Brostrup 
Müller 
 
Kveldens dirigent: 
Elsine Haugstad 
  
«Kulturhjerter» 
Kulturhjerte er en ukentlig møteplass mellom nybosatte 
flyktninger og andre lillehamringer. Gjennom å dele 
historier, sanger og danser fra ulike kulturer skapes nye 
forestillinger med barn og unge fra hele verden. 
Prosjektet er et samarbeid mellom Lillehammer 
Amatørteater, Kulturhuset Banken og Kulturhjerte AS.  
www.kulturhjerte.no  
Produsent: Vivian Haverstadløkken 
 
 
 

”Ord og Toner” er et samarbeid mellom 17.mai-
komiteen, Lillehammer kommune, Lillehammer 

Musikkråd, Lillehammer Symfoniorkester, Lillehammer 
Amatørteater og Lillehammer Museum 

 
En stor takk til alle medvirkende! 

 

http://www.kulturhjerte.no/


 
 

 

Arrangementet er  

støttet av 

 

  


